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ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  การเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จแต่ละหลักสูตร  

ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน

รายบุคคล และน าศักยภาพของผูเ้รียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของ

ผู้เรียนเป็นเรื่องที่ส าคัญมากต่อสมรรถนะ ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์     

ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง 
  

ประเด็นการพิจารณา  

1. พิจารณาผูเ้รียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน

ใกลเ้คียงกัน  

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และน าศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

(๐.๕ คะแนน)  

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการก ากับ

ติดตามผลลัพธ์จากผูเ้รียน (๐.๕ คะแนน) 

4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเดน็ น าสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

5. น าแนวทางการปรับปรงุและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน

ใกล้เคียงกัน เช่น การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรอืการประเมินเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สมรรถนะทางร่างกาย หรอืวิชาชีพเฉพาะ) เป็นต้น 

 2. เอกสารหรอืหลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เชน่ Pre-Test เป็นต้น 

3. เอกสารหรือหลักฐานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการน าผลการวิเคราะห์              

ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบุไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน หรอืแผนการสอน เป็นต้น 

 4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน เช่น 

นโยบาย แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ผลการด าเนินการ เป็นต้น 

 6. เอกสารหรอืหลักฐานการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น พร้อมรายงานผลการประเมิน 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการประเมินมาจัดท าแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไปสู่

การปฏิบัติ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อม

เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคยีงกัน  

 บก.ฝรก.มีการบริหารจัดการผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าในวันแรก

ของการเข้ารับการฝึกอบรม โดยการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียน  

กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มออนไลน์  ปฐมนิเทศ  และชี้แจงรายละเอียด

ของหลักสูตร 

 ในช่วงแรกของการฝึกอบรมจะมีการประเมินเชิงวิชาการ โดยให้       

ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมท าแบบทดสอบก่อนเรียน และมีการประเมินสมรรถนะ

ทางร่างกาย  โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

การเตรียมความพร้อมของ

ผูเ้รียน 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และน าศักยภาพของผู้เรียน

บางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพและงานวัดและ

ประเมินผล) ด าเนินการจัดท าแบบกรอกประวัติผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์

เพื่อให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลประวัติส่วนบุคคล  เพื่อน าข้อมูลของผู้เรียนมาให้

ครู อาจารย์ใช้ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผู้เรยีน 

 ในการจัดการเรียนการสอน ครู อาจารย์มีการให้ผู้ เรี ยนท า

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

จากนัน้มีการน าผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

การวิเคราะห์ผู้เรยีน 

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบ

และกลไกในการก ากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน)  

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ที่ปรึกษา  เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนของหน่วยศกึษาอบรมในสังกัด ตร. 

มีความแตกต่างจากการศึกษาในทุกระดับ และเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะ

ทางที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากการจัดการศกึษาทั่วไปที่จัดในสถานศึกษา

ปกติ  โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ

วิชาชีพเฉพาะทาง สอดคล้องกับความต้องการและภารกิจของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ   

 ภารกิจหลักของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง คือ ฝึกอบรม

งานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และข้าราชการ

ต ารวจช้ันสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาทิ งาน

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  

งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความ

ปลอดภัยในกิจการของต ารวจ   งานบริการประชาชน และงานการให้ความ

ปลอดภัยในชีวติทรัพย์สินแก่ประชาชน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หลักสูตรระยะยาวที่เป็นหลักสูตรหลักของกองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง คือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ เป็นการฝึกอบรมแบบ     

In-service training ผู้เรียนต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครอง การด าเนินชีวิต

ในช่วงการฝึกอบรมต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยมาก ขาดอิสระในการใช้ชีวิต

ตามความต้องการของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับระบบ 

การเรียนแบบใหม่ เพื่อนใหม่ สภาพแวดล้อมใหม่ จึงจัดระบบอาจารย์        

ที่ปรึกษาเพื่อดูแล ให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือแก่ผู้เรยีนในหลายด้าน 

อาทิ  ด้านวิชาการ  ด้านสังคม  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน           

ด้านอารมณ์ ซ่ึงได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ในการให้ค าปรึกษา

อย่างเป็นระบบ และมีการตดิตามผลการด าเนินการในการเป็นที่ปรึกษา 

 

๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น น าสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนา 

 บก.ฝรก.มีการประเมินการเตรียมความพร้อม การวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคลและการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และมีการน าผล           

การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในคราวต่อไป โดยสัดส่วน

จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนแล้วมีสัดส่วนน้อย

เกินไป  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินการเตรียมความ

พร้อม/การวิเคราะห์ผู้เรยีน/

ระบบอาจารย์ทีป่รึกษา 

5. น าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็น

รูปธรรม 

 มีการน าผลการประเมินมาจัดท าแนวทางการพัฒนาในการ

ด าเนินการในคราวต่อไป เช่น สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับ

จ านวนนักเรียนแล้วมีสัดส่วนน้อยเกินไป จึงเห็นควรให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษา

เพิ่ม  โดยเพิ่มอาจารย์พิเศษที่สังกัดฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม

และฝา่ยบริการการฝึกอบรมมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย   

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารและภาพถ่ายการน า

ผลการประเมินไปพัฒนา

ปรับปรุง 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก.มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถภาพทางร่างกาย และมีการน า

ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของ

ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล   

2. หลักสูตรต่างๆ ที่ บก.ฝรก.ด าเนินการจัดขึ้นนั้นมีจ านวนมาก  หลากหลาย  และ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจเกือบทุกด้าน  จึงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของจน  ซ่ึงเป็นปัจจัยที่

ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างแท้จรงิ 

  

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 สัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับจ านวนนักเรียนแล้วมีสัดส่วนนอ้ยเกินไป จงึเห็น

ควรให้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่ม  โดยเพิ่มอาจารย์พิเศษที่สังกัดฝา่ยปกครองและกิจการการฝกึอบรม

และฝา่ยบริการการฝึกอบรมมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดว้ย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด          ไทรผ่องศร ี 

2. ร.ต.อ.สุชาติ      ทวีพงษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี     : กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

 หน่วยศึกษาอบรมต้องสง่เสริมใหม้ีการจัดท ากิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนให้เหมาะสมและครบถว้น

ตามคุณลักษณะผูเ้รียนที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และ

พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกจิกรรมต้องเหมาะสมกับผูเ้รียน (๐.๕ คะแนน)   

 2. ด าเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ก าหนดอย่างครบถว้น 

 3. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม             

(๐.๕ คะแนน)  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)              

และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้รียน (๐.๕ คะแนน)   

 5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้าง

คุณประโยชน์ให้กับสถานศกึษา (๐.๕ คะแนน)   

 6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เก่ียวกับภารกิจหน้าที่ของต ารวจ (๐.๕ คะแนน)   

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

 2. เอกสารหรอืหลักฐานการด าเนินการในแต่ละกจิกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  เช่น 

โครงการพัฒนาผูเ้รียน เป็นต้น 

 4. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ

ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมในภาพรวม 

 5. โครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆ               

ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยศึกษาอบรม เช่น การเป็นวิทยากร การสนับสนุนสถานที่ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

 6. ผลงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของต ารวจ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

โล่รางวัล เหรียญรางวัล เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ก าหนด 

(๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู้ เรียนในศตวรรษที่  21 โดยกิจกรรม        

ต้องเหมาะสมกับผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนได้น ำองค์ควำมรู้ 

ทักษะจำกกำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์ของผู้เรียนมำปฏิบัติกิจกรรมพัฒนำ

ตนเองเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีปัญญำในกำรใช้ทักษะชีวิต กำร

คิด กำรสื่อสำร กำรแก้ปัญหำ กำรใช้เทคโนโลยี มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม 

มีควำมสุขในกำรด ำเนินชีวิตอย่ำงพอเพียง และสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม

ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์  โดยแผนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ บก.ฝรก. มีกิจกรรมและ

โครงกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่ำวข้ำงต้น เช่น โครงกำรท ำนุ

บ ำรุงศลิปะและวัฒนธรรม  โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย ซึ่งโครงกำรกิจกรรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 

แผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ดังกล่ำว  ผูเ้รียนมีสว่นร่วมในกำรคิดกิจกรรมและด ำเนินกำรตำมควำมสมัครใจ

ของตนเอง 

 

2.ด าเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่ก าหนด

อย่างครบถ้วน 

 มีการด าเนินการตา่งๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนที่ก าหนดไว้

ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ภาพถ่ายและรายละเอียด

โครงการตา่งๆ ตามแผน

กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

3.ท ุกก ิจกรรมที ่ด า เ น ินการม ีก ารประ เม ินความส า เ ร ็จต าม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  (๐.๕ คะแนน)  และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการด าเนินการในคร้ังต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการ

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และน าผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินและเอกสาร

การสรุปผลการประเมิน 

ของกิจกรรม 

4.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(๐.๕ คะแนน)  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน)   

 บก.ฝรก.มีการประเมินผลแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีการน า

ผลารประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในองค์รวม

ในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบประเมินและเอกสาร

การสรุปผลการประเมิน

แผน 

5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรยีนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 

กจิกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)  

  บก.ฝรก.มีศิษย์เก่าที่สรา้งคุณประโยชน์ให้กับ บก.ฝรก.ในหลายดา้น 

เชน่ การเป็นวิทยากรสอนศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรต่างๆ  การให้การสนับสนุน

ด้านกายภาพ  วัสดุครุภัณฑ ์และอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ภาพถ่ายและเอกสาร

รายละเอียดของการ 

มีสว่นร่วมของศษิยเ์ก่า 



๕๓ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

6. ศิษย์ปัจจุบันหรอืศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรอืนานาชาติ หรอื

สร้างชื่อเสียงให้กับส านักงานต ารวจแห่งชาติท่ีเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ

ต ารวจ (๐.๕ คะแนน) 

 ศิษย์เก่าของ บก.ฝรก.ได้รับรางวัลระดับชาติ/ตร. สร้างชื่อเสียงด้าน

ภารกิจหน้าที่ของต ารวจ เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มอบโล่และประกาศ

เกียรติ คุณข้าราชการต ารวจที่ท าหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดี เด่น ให้แก่            

พ.ต.ท.เขมณัฏฐ์ ห่อเล ซ่ึงเป็นศษิย์เก่าหลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ 142 ของ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๖ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

ศษิย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่

ได้รับรางวัล 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

และความต้องการของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม 

 ๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนใน

ด้านวิชาการ  และให้การสนับสนุนในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

 ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรทีองสุข 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. จ.ส.ต.หญิง รพีพร    เพยีรพนัสสัก 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : prakanpolice@gmail.com E-mail : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี    : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการส ารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ตั้งแต่ 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  

 

ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินของผูบ้ังคับบัญชาและผูท้ี่เก่ียวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ 

   ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ ด้านความสามารถพืน้ฐานที่ส่งผลตอ่การท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ          

กลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง    

ให้ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่  

 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่  

ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
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 ๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เก่ียวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ          

ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกนหรอืของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร

ไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 

ผูใ้ต้บังคับบัญชา หรอืผูร้ับบริการ สามารถน ามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม            

ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

(๐.๕ คะแนน) 

 ๔. น าผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย          

เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ขอ้เสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 

 ๕. น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน         

การสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้องทุกชุด              

ที่ได้รับกลับคืนมา 

 2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทั้งชุด พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการวิเคราะห์ตามข้อ 2 ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

และผูท้ีเ่ก่ียวข้องเสนอผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะ 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการน าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
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๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง  

    ๓ ด้าน คอื 

    ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(๐.๓๓ คะแนน) 

    ๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 

    ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ           (๐.๓๔ 

คะแนน) 

 บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพงึพอใจของผูบ้ังคับบัญชาหน่วยงานต้น

สังกัดและผูท้ี่เก่ียวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ส าหรับหน่วยที่รับผดิชอบด้านการศกึษาอบรม หลักสูตรประจ า  ซ่ึงมีความ

ครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น (เอกสารหมายเลข ๑)  คือ 

    ๑.๑  ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  

    ๑.๒  ด้านความรู้ความสามารถพืน้ฐานที่ส่งผลตอ่การท างาน 

    ๑.๓  ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูบ้ังคับบัญชา

หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ี่

เก่ียวข้องส่งไปหน่วยต้น

สังกัดของผูส้ าเร็จ การ

ฝกึอบรม 

๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตาราง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโรยามาเน่ ในกรณีที่

ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

   ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับ

กลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่

มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 

   ๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

80 หรอืตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทา

โร ยามาเน่ ในกรณทีี่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร 
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ของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืผู้รับบรกิาร สามารถน ามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ในปีงบประมาณ 25๖3 บก.ฝรก. ด าเนินการติดตามความ       พึง

พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เก่ียวข้องของผู้ส าเร็จการ

ฝกึอบรม 3 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี ้

         1) หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ (นสต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.62 ระยะเวลาการ

ฝกึอบรม 1 ปี 6 เดือน มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจ านวน 357 คน 

 2) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.          

อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึง

ยศ ร.ต.อ. (กดต.)(อก.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 

ระยะเวลาการฝกึอบรม ๑๒ สัปดาห์ มีผู้ส าเร็จการฝกึอบรมจ านวน 176 คน 

           3) หลักสูตรการฝกึอบรมขา้ราชการต ารวจช้ันประทวนยศ ด.ต. อาย ุ53 

ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนต าแหนง่และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปน็ช้ันสัญญาบัตรถึงยศ 

ร.ต.อ. (กดต.)(สส.) ฝกึอบรมระหวา่งวันที ่11 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 ระยะเวลา

การฝกึอบรม ๑๒ สัปดาห ์มผีูส้ าเร็จการฝกึอบรมจ านวน 96 คน 

 4) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและบุคคลที่บรรจุ   หรือ

โอนมาเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่           3 

ก.พ. – 18 มี.ค.63 และระหว่างวันที่ 7 – 29 ก.ค.63 ระยะเวลาการฝกึอบรม 

๑๒ สัปดาห์ มีผู้ส าเร็จการฝกึอบรม จ านวน 156 คน                   (อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ) 

 5) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๑๐5  ฝึกอบรมระหว่างวันที่    

3 ก.พ.63 – 22 พ.ค.63 และระหว่างวันที่ 8 ก.ค. – 25 ต.ค.62 ระยะเวลา

การฝึกอบรม ๑๖ สัปดาห์ มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจ านวน         83 คน (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 

 บก.ฝรก.ได้ด าเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสังกัดและผูท้ี่เก่ียวข้องที่มีตอ่ผูส้ าเร็จการศึกษาอบรม         (เอกสาร

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอียดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือ 

ส่งแบบสอบถามไปยงัต้น

สังกัดของผูส้ าเร็จการ

ฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับ 

จากตน้สังกัดของผูส้ าเร็จ

การศึกษาอบรม 
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หมายเลข ๓) ซ่ึงเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน  ซ่ึงแบบ

ประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตามตารางขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน  และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้

ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร ผู้ส าเร็จ 
กลุ่มตัวอยา่ง 

(สูตรทาโร่) 

ตอบกลับ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวขอ้ง 

๑ นสต. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

357 188 289 255 

๒ กดต. (อก.) 176 121 128 152 

๓ กดต. (สส.) 96 77 82 142 
 

๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความ        พึง

พอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51            (๐.๕ 

คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ           (๐.๕ 

คะแนน) 

 หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว  บก.

ฝรก.ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม (เอกสาร

หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร 
(ค่าเฉลี่ย) 

ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง 

๑ นสต. ประจ าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2562 
4.77 4.40 

๒ กดต. (อก.) 4.48 4.48 

๓ กดต. (สส.) 4.38 4.44 

  ค่าเฉลี่ยแตล่ะกลุม่บุคคล  4.33 4.41 

 ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 4.37 
 

 จากการสรุปผลการประเมิน  มีข้อคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและ       

ผู้ที่มีส่วนเ ก่ียวข้องเสนอแนะให้สอนเรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยี  การใช้ 

application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห์ 

แบบประเมินและสรุปผล 
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๔. น าผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และ         ให้

ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)  

 เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้น าผลการประเมินความ        

พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เก่ียวข้องเสนอให้ ผบก.

ฝรก.รับทราบ และสั่งการด าเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข ๖) โดย ผบก.ฝรก. 

ได้สั่งการให้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดหลักสูตรในคราวต่อไป  

เช่น ในวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เพิ่มเติมเรื่องการใช้ สื่อเทคโนโลยี การใช้ 

application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน  

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถึง ผบก.ฝรก.

น าเสนอผลสรุปแบบ

ประเมิน 

๕. น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น

สังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข ๗) 

เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 

๘) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจง้ผลการ

ประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงการเรยีนการ

สอน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เก่ียวข้องทราบเพื่อน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นตอ่ๆ ไป 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จรยิธรรม เป็นที่ยอมรับของผูบ้ังคับบัญชา เพื่อนรว่มงาน และประชาชนผู้รับบริการ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4  :   อาจารย์ประจ า  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทิม 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :    กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

2. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าสื่อการสอน หรือเอกสารต ารา หรือบทความทางวิชาการ  

หรอื e-Learning ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชิน้ต่อคนต่อปี    

3. จ านวนอาจารย์ประจ าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจ าลอง

สถานการณ์ เป็นต้น  

4. อาจารย์ประจ าทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน                

(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)   

โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ            

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. บัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์ประจ า พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแตล่ะหลักสูตร) 

2. สื่อการสอน/เอกสารต ารา/บทความวิชาการ/e-Learning ที่อาจารย์ประจ าผลิตขึ้น         

เป็นรายบุคคล 

 3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารย์ประจ าแต่ละคนที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน         

การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจ าลองสถานการณ์        

เป็นต้น 

 4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์ประจ ารายบุคคล 

 5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าทุกชุดที่ได้รับ

กลับคืนมา 

 6. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ า

เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินอาจารย์ประจ ารายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือ

ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

 บฝ.วิชาการ  จัดท าบัญชีราย ชื่อทั้ งหมดของอาจารย์ประจ า             

พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การท างานที่         

ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแตล่ะหลักสูตร) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

บัญชรีายชื่อทั้งหมด           

ของอาจารย์ประจ า        

พร้อมประวัติย่อ 



๖๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าสื่อการสอน หรือเอกสารต ารา หรือ

บทความทางวิชาการ  หรอื e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี    

 อาจารย์ประจ าทุกคนจัดท าสื่อการสอน เช่น power point, ใบงาน

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สื่อการสอนของอาจารย์

ประจ า 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด              

มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / 

Case Study / Project Study / IT / PBL / การจ าลองสถานการณ ์เป็นต้น  

 อาจารย์ประจ าทุกคนมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(เอกสารหมายเลข ๓) ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสาธิต  

การจ าลองสถานการณ์  ( scenario), Case study, Collaborative learning, 

Problem-based Learning (PBL), Active learning เป็นต้น (แฟ้มแผนการสอน

และบันทึกหลังการสอน) 

แฟ้มแผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 

4. อาจารย์ประจ าทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ใน 

การประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้ง        

ทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ

จากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)   

 อาจารย์ประจ าทุกคนในสังกัด บก.ฝรก. (ประกอบด้วย อาจารย์ที่มี

ค าสั่งมาปฏิบัติหน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จ านวน 5 คน ข้าราชการในต าแหน่ง 

ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 

จ านวน 18 คน และอาจารย์พลศึกษา จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน)          

ได้จัดท าแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ท า

การบันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร โดยมีผลของการสอน

และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจน (แฟ้มแผนการสอนและบันทึกหลัง        

การสอน) 

แฟ้มแผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าร้อยละ 80 ของ

อาจารย์ประจ าทั ้งหมด ต ้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51            

(๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

มากกว่า ๓.๕๑ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วได้น าเสนอให้อาจารย์ประจ า          

ทุกท่านทราบเพื่อน าผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ต่อไป โดยจัดท าเป็นตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนเป็นรายวิชา และน าไปปรับปรุงแผนการสอนในคราวต่อไป (เอกสาร

หมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียด         

ผลการประเมินของอาจารย์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีอาจารย์ประจ าที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ 

หรอืประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑.  สัดส่วนของอาจารย์ประจ าเมื่อเทียบกับจ านวนผูเ้รียน และหลักสูตรการฝึกอบรมน้อยเกินไป 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5   :    อาจารย์พิเศษ 

 ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทิม 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศกึษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน

กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการด าเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึน้ (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรอืประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 

๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุม

คุณภาพการศกึษา เป็นต้น 

4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั ้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน              

(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  

โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมด  

ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ              

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรอืหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ พร้อมมีการประเมิน

กระบวนการและปรับปรุงการด าเนินการให้ชัดเจน 
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2. บัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์พิเศษ พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณ์การท างานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ค าน าหน้านาม ชื่อ สกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ

การศกึษา การอบรมหลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแตล่ะหลักสูตร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของ

อาจารย์พิเศษและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์พิเศษรายบุคคล  

5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษทุกชุดที่ได้รับ  

กลับคืนมา 

6. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ                  

เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

7.  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินอาจารย์พิเศษรายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ           

(๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุง

การด าเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิ เศษ โดยมี         

การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ า ฝ่ายบริการการฝึกอบรม และ          

ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ 

และผลการประเมินวิทยากรมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 

(เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถ่าย 

การสรรหาอาจารย์พิเศษ 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒหิรอืประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 

 อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอนใน

ทุกรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชรีายชื่อทั้งหมด 

ของอาจารย์พิเศษ  

พร้อมประวัติย่อ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม

ด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพ

การศึกษา เป็นต้น 

 ในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. จะมี

การแจง้วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอน ขอบเขตรายวิชา เกณฑ์การวัด

และประเมินผลของรายวิชาและหลักสูตร รายละเอียดห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์  

จ านวนช่ัวโมงที่สอน ระเบียบปฏิบัติประจ าวันของผูเ้รียน เป็นต้น  

(เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียด 

การเชญิอาจารย์ 

4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร         

ที่ใช้ในการประเมิน(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชา          

ทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และ

ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

(๐.25 คะแนน)    

 อาจารย์พิเศษที่สอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจได้จัดท าแผน 

การสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ท าการบันทึก

หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร โดยมีผลของการสอนและ

ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจน (แฟ้มแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน) 

แฟ้มแผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80         

ของอาจารย์พิ เศษทั้ งหมด  ต้องมีผลการประเมินไม่ น้อยกว่า 3.51                  

(๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

มากกว่า ๓.๕๑ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วได้น าเสนอให้อาจารย์พิเศษทุกท่านทราบ  

และได้น า เสนอให้แก่กลุ่มงานอาจารย์และฝ่ายปกครองและกิจการ          

การฝึกอบรมทราบ เพื่อน าผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์ 

และพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด 

ผลการประเมินของอาจารย์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๓.๕๑ ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. อาจารย์พิเศษที่  บก.ฝรก.เชิญมาเป็นวิทยากรหลักสูตรต่างๆ นั้นเป็นผู้มีความรู้           

ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน    

 ๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภายนอก  ท าให้ได้รับการสนับสนุน

อาจารย์พิเศษตามที่รอ้งขอ  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. อาจารย์ประจ าของ บก.ฝรก.มีจ านวนน้อย (ในส่วนภาควิชาการ) เนื่องจากเป็นอาจารย์

ที่มาปฏิบัติงานจาก กอจ.บช.ศ. ท าให้สัดส่วนของอาจารย์พิเศษเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ ามี          

มากเกินไปท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมไม่คล่องตัว เนื่องจากอาจารย์พิเศษจะมี

ภาระงานประจ าเดิมอยู่ และหากมีภารกิจพิเศษที่ท าให้อาจารย์พิเศษต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ ท าให้ต้อง

มีการเปลี่ยนตารางเวลาเรียนของผูเ้รียนอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครั้ง  
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 ๒. เนื่องจากมีการเชิญอาจารย์พิเศษจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเฉพาะทางค่อนข้างมาก  

การขอให้อาจารย์พิเศษเขียนแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนอาจจะเป็นการรบกวนอาจารย์

พิเศษมากเกินไป  และอาจารย์ประจ าที่เป็นอาจารย์เลขาวิชาก็ไม่สามารถด าเนินการในส่วนนี้ให้ได้  

เนื่องจากอาจารย์เลขาวิชาก็มีภาระงานสอนของตนเอง  และวิชาที่เชิญอาจารย์พิเศษมาสอนนั้นก็เป็น

วิชาที่ค่อนขา้งเฉพาะทาง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.พงษ์ศิร ิ เก่งนอก 

2. พ.ต.ท.สมศักดิ์  อรุณพันธ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

2. ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา  อินทร์เภา 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ

ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรอืมาตรฐานสากล 

       2. น าผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา

หลักสูตร หรอืโครงการฝึกอบรม 

      3. ก าหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึง

ค าอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จรงิ  

       4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน 

(๐.๕ คะแนน) 

       5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 

       6. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการน าผล

การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรอืหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึ้นเอง เช่น 

หลักสูตรการศกึษาอบรม ล าดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรอืโครงการฝึกอบรม หนังสืออนุมัติหรือ
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เห็นชอบหลักสูตรหรอืโครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  

มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรอืโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง 

3. เอกสารหรือหลักฐานการก าหนดรายวิชาในหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วย

พัฒนาขึน้เอง ให้ระบุช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงค าอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร 

4. เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วย

พัฒนาขึ้นเอง เช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ี่เก่ียวข้อง  

5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึ้น

เอง เช่น ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ หรือข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกึอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก ากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม     

ที่หน่วยพัฒนาขึ้นเอง เช่น ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประเมิน

หลักสูตร เป็นต้น 

8. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกึอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เองในครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาโดยกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  หลักสูตรที่ฝึกอบรม

เป็นหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7   การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด๊    ไทรผ่องศร ี

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. จ.ส.ต.หญิง ชรัญภัทร    ดวงตาปิยะชัย 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

       1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน 

(๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

         2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เก่ียวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไป

ตามหลักสูตร 

         3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่ก าหนดไว้ 

          4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

น าสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)  

 5. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการน าผล 

ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เช่น 

หนังสือเชิญประชุมหรอืสัมมนา รายงานการประชุมหรอืสัมมนา และผลลัพธ์ที่น าสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 

2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารย์และผู้เก่ียวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม 

ให้เป็นไปตามหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น 

3. หลักสูตรการศกึษาอบรม 
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4. ตารางสอน 

5. แผนการสอนหรอืแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ 

6. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

8. คณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร 

9. เอกสารหรอืหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

วางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความ

ต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 บก.ฝรก. มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบต ารวจ  โดยได้เข้าร่วมการสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตร ต ารา 

และจัดท าแผนการสอนของหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจทุกปี 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถ่าย 

การมีสว่นร่วมในการพัฒนา

หลักสูตรและวางแผน 

การสอน 

2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัด

การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 

 ก่อนจัดการฝึกอบรม จะมีการชี้แจง วัตถุประสงค์หลักสูตร เตรียมความพร้อม 

ในการฝึกอบรมโดยมีการประชุมทุก กก.ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

- คร-ูอาจารย์ เพื่อดูแลรับผิดชอบในด้านการสรรหาอาจารย์ 

- ฝ่ายอ านวยการ เพื่อดูแลรับผิดชอบ ด้านที่พัก การจัดอาหาร 

สถานที่ทานอาหาร สาธารณูปโภคต่างๆ 

- ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม เพื่อดูแลรับผิดชอบด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา โรงนอน การสอนวิชาการฝึกแบบต ารวจ ยุทธวิธีต ารวจ  

การยิงปืน วิทยาศาสตรก์ารกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถ่าย 

การวางแผนการจัดการ

ฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- ฝา่ยบริการการฝกึอบรม เพื่อดูแลรับผดิชอบด้านการแจง้หน่วย

เพื่อให้สง่ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม  ท าหนงัสือเชิญอาจารย์ ร่วมหารอืเรื่องเจ้าหนา้ที่

หลักสูตร การวัดและประเมนิผลการฝึกอบรม จัดเตรียมห้องเรียน  

 

3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่

ก าหนดไว้ 

 ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร บก.ฝรก.ได้ด าเนินการตาม

แถลงหลักสูตร เ ช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้ เข้ารับ            

การฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม การอ านวยการฝึกอบรม การปกครอง

บังคับบัญชา ระเบียบวินัย การคัดเลือกครู-อาจารย์ จัดการการฝึกอบรมตาม

โครงสร้างหลักสูตร การวัดผล การรายงานผลและอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถ่าย

รายละเอียดการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร 

(๐.๕ คะแนน) และน าสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเน่ือง (๐.๕ คะแนน) 

 เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นการฝกึอบรม ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจะท าการประเมิน

ความคิดเห็นภาพรวมการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 3 ตอน  

- ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม   

- ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการฝึกอบรม ใน

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านการอ านวยการของเจ้าหน้าที่ประจ าหลักสูตร 

ด้านระเบียบวินัย  ด้านสถานที่พัก/กองร้อย ด้านการจัดอาหาร  ด้านห้องเรียน  

ด้านสถานที่ฝึก  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ด้านด้านสาธารณูปโภคและการ

รักษาความปลอดภัย เป็นต้น  ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมำตรำส่วน

ประมำณค่ำ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มำตรำส่วนประมำณค่ำของลิเคิร์ท 

(Likert) คือ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และนอ้ยที่สุด 

- ตอนที่ ๓ ควำมคิดเห็นและขอ้สเนอแนะเพิ่มเติม 

 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการประเมินเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการ        

การฝึกอบรม (งานประกันฯ) ด าเนินการสรุปผล  รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกับการประเมิน

ภาพรวมหลักสูตร  
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

รับทราบและสั่งการ และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ. และท าส าเนาผล

การประเมินแจกให้แก่ผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องเพื่อน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในคราวต่อไป 

 

5. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

และมีการน าผล ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพ

หลักสูตร โดยมีขา้ราชการจากทุก กก.เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และได้

มีการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในครั้ง

ต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

ก ากับติดตามประเมิน

คุณภาพหลักสูตร และการ

น าผลการประเมินไปพัฒนา  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๔.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.ได้รับความไว้วางใจจาก ตร. ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมายกว่า

หน่วยฝกึอบรมอื่น เนื่องจากมีความพร้อมในด้านการจัดการหลักสูตร  

 ๒. บก.ฝรก.สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามที่หลักสูตรก าหนดทุกหลักสูตร ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้

ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  

 2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและ

ได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จรงิ 

 3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน                

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 

  4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศกึษา หน่วยงานภาครัฐ และหรอืเอกชนอื่น 

 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา

จุดเด่นจุดดอ้ยของการจัดการเรียนการสอน น ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. แผนการสอน และบันทึกการสอนทุกครั้งทั้งรายวิชา  

2. เอกสารหรอืหลักฐานก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการสอน 

3. เอกสารหรอืหลักฐานการใชอุ้ปกรณ์เครื่องช่วยฝกึในภาควิชาปฏิบัติ 

4. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
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และหรือเอกชน เช่น การท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : 

MoU) เป็นต้น 

5. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6. เอกสารหรอืหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญ รายงาน

การประชุม เป็นต้น 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

จัดท าแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชา

ในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  

 บก.ฝรก.ได้แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๑) 

มีหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนการเรียนและ       

บันทึกการสอนให้ครบทุการายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๑ 

ค าสั่งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรยีน

มีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จรงิ 

 ครู/อาจารย์มีเทคนิคการสอนที่เน้นการปฏิบัติในแตล่ะรายวิชา โดยเน้นให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง มีเทคนิคการสอน 

ที่มีรูปแบบหลากหลายเช่น scenario-based training,active learning, brainstorming, 

team working, collaborative learning เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้         

ที่เรียนมากับสถานการณ์จ าลองที่ก าหนดให้ได้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการ

เผชิญสถานการณ์จ าลองและแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระท า  

การปฏิบัติจริง ฝกึลงมือท า ฝกึการแก้ปัญหาด้วยตนเองและเป็นกลุ่ม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ภาพถ่ายการจัด 

การเรียนการสอน 

- แฟ้มแผนการสอน

และบันทึกหลัง 

การสอน 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

ให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนด 

 ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาควิชาปฏิบัติ จะเน้นให้ผู้เรียนได้          

ลงมือปฏิบัติจริง โดยยกสถานการณ์จ าลองที่ เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเป็น

สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึก นอกจากนี้ บก.ฝรก.  มีอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก          

ที่ครบถว้นตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด ซ่ึงอุปกรณ์เครื่องช่วยฝกึบางประเภทได้รับ

การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น อุปกรณ์ red man ที่ใช้ส าหรับการฝึก

การต่อสู้ป้องกันตัว  อุปกรณ์ throw phone ที่ไว้ใช้ส าหรับการฝึกการเจรจา

ต่อรอง  

เอกสารหมายเลข ๓ 

ภาพถ่ายการจัด 

การเรียนการสอน 

- แฟ้มแผนการสอน

และบันทึกหลัง 

การสอน 

4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

และหรอืเอกชนอื่น 

 บก.ฝรก.ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เชน่ 

โครงการความร่วมมือระหวา่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศ

ไทยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและภาพถ่าย

การสร้างความ

ร่วมมือระหวา่ง          

บก.ฝรก.กับ

หน่วยงานภายนอก 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียน

การสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน น ามา

ปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยได้มีการประชุมสรุปผล

การจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งหลักสูตร และมีการร่วมพิจารณาและ

วิเคราะห์จุดเด่น  จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนและน าผลสรุปที่ได้มา

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร และ

ผลการด าเนินการ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก.เน้นการปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีเทคนิค

การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง   
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การประเมินผู้เรยีน  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรทีองสุข 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรทีองสุข 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :    กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. ก าหนดเกณฑก์ารวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนมีสว่นร่วม 

  2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน

ผูเ้รียนทั้งหมด  

    3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินต ามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

  4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

  5. ก ากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชใ้นการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑก์ารประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 

มีการแจง้หลักเกณฑ ์วิธีการวัดผล และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ เช่น ตารางการจัดการเรียนการสอน 

หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษาอบรม

ชัดเจน 

3. บัญชรีายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผูเ้ข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 
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4. เอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ             

ที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ข้อสอบ และผลลัพธ์การเรียนรู้

ตามเกณฑท์ี่ก าหนด เป็นต้น 

5. ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหรอืเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

6. เอกสารหรือหลักฐานการก ากับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงครั้งต่อไป รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาข้อสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้านคุณธรรม

จรยิธรรม หรอืการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน        

มีส่วนร่วม  

 ในทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

อย่างชัดเจน  และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ในส่วนของคะแนนเก็บ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการเรียน 

2. ผู้เรยีนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้เรยีนทั้งหมด 

 ในปีงบประมาณ 25๖3 บก.ฝรก.ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะ เวลาการฝึกอบรมตั้ งแต่  8 สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน 5 หลักสูตร                   

ทว่า ด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ จ านวน 5 หลักสูตร           

(เอกสารหมายเลข ๒) มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ           

จ านวน 867 คน จากจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 835 คน คิดเป็น

ร้อยละ 96.31 ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ ปีงบประมาณ ๒๕๖2 ระยะเวลา

การฝึกอบรม ๑๘ เดือน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.62 – ๓๐ ก.ค.63           

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 397 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาการทั้ง ๒ ภาคเรียน จ านวน 365 คน คิดเป็นรอ้ยละ 91.94 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกับหลักสูตรตา่งๆ  
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวน ยศ ด.ต.          

อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตร

ถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (อก) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 174 คน ผ่านการ

ทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ จ านวน 174 คน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

          3. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวน ยศ ด.ต.          

อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตร

ถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (สส.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 96 คน ผ่านการ

ทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ จ านวน 96 คน คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

 4. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา

เป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 156 คน  

ผา่นการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ จ านวน 156 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ๕. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 105 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 44 คน  ผา่นการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ จ านวน 44 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๐ 

 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่

มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานท่ีมอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรยีน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนรู้

ตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่

หลากหลาย เชน่ การใชแ้บบประเมินเนน้การปฏิบัติจริง  การตรวจงาน  ข้อสอบ

ปรนัย  การสังเกตการมีสว่นร่วม การวัดทักษะจากการปฏิบัติจริง 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกับการประเมิน 

ตามสภาพจริง  
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน 

 มีการแบ่งผู้เรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจออกเป็น ๓ กลุ่มเรียน

ตามกองร้อยที่ ๑ – ๓ และในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ที่ เป็นมาตรฐาน

เดียวกันทั้ง ๓ กลุ่มเรียน ในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ใช้ข้อสอบวัดผลภาค

วิชาการฉบับเดียวกัน  โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการสอบฯ เป็น

ผูด้ าเนินการจัดท าข้อสอบ พิมพ์ปัญหาข้อสอบในตอนเชา้ของวันสอบ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด

เก่ียวกับการประเมินผล 

การเรียนรู้ 

ในขณะที่ท าการสอบ มีคณะกรรมการควบคุมการสอบให้ เป็นไปด้วย         

ความเรียบร้อย เมื่อด าเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการคุมสอบ           

เก็บรวบรวมกระดาษค าตอบใส่ซอง ปิดผนึก พร้อมเซ็นก ากับไว้ที่ซอง จากนั้น

น ากระดาษค าตอบไปตรวจค าตอบที่โรงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล 

(เอกสารหมายเลข ๔)   

 

5. ก ากับให้มีการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ

ผู้เรยีน 

 มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (เอกสาร

หมายเลข ๕) จากเดิมเป็น paper-based มีการปรับการประเมินบางส่วนเป็น 

online มากขึน้ โดยใช้โปรแกรม Kahoot, Google Form เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายละเอียดการประเมิน

ออนไลน์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนได้ท าเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี

ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากยิ่งขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรยีน  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. ร.ต.อ.ประกิจ    สินทวเีสถียร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ประกิจ    สินทวเีสถียร 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ ์

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

ให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรอืภายนอก              

2. มีความพร้อมส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรม

เพื่อเป็นประโยชน์กับผูเ้รียน  

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ

ทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการที่จ าเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และน าสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง          

(๐.๕ คะแนน) 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

       ๑. เอกสารหรือหลักฐานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ และแหล่งฝกึปฏิบัติ เชน่ แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ  

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม พร้อมรายละเอียดการใช้ 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า 

เชน่ หนังสือมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หน่วยศึกษาอบรม ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ ์

ที่ศิษย์ปัจจุบันหรอืศษิย์เก่าบริจาคให้กับหน่วยศึกษาอบรม เป็นต้น 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานรายงานสรุปพร้อมภาพประกอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

รายละเอียดการน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และน าสู่การใช้            

ในการจัดการเรียนการสอนจริง 

 ๕. เอกสารหรอืหลักฐานการประเมินและการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ

อาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การเรียนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรอืภายนอก   

 บก.ฝรก.มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑) 

          - ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก บช.ศ. ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ์

และสิ่งก่อสรา้ง 

          - ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เช่น ส ำนักงำนกิจกำร          

ยำเสพติดและกำรบังคับใช้กฏหมำยระหว่ำงประเทศ (Bureau of International 

Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) สถำนทูตสหรัฐอเมริกำ  และ 

โครงกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรต่อต้ำนกำรก่อกำรร้ำย (Anti-Terrorism 

Assistance – ATA) ของกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพภา่ยการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอก 

http://www.state.gov/j/inl/
http://www.state.gov/j/inl/
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2. มีความพร้อมส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษา

อบรม 

 บก.ฝรก. มีพื้นที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่การจัดการเรียน

การสอน สถานที่ต่างๆ ซ่ึงเก่ียวกับการศึกษาอบรมมีความสะอาด และมีความ

พร้อมอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) 

ห้องเรียนในแต่ละหลักสูตรมีสื่อการเรียนครบถ้วน และมีจุด เ ชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต โดยมีการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรมเพื่อใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบบริการน้ าดื่มที่สะอาดและ

เพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา Sound Lab มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีโปรแกรมฝึกภาษา         

พร้อมให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – ๒.๑๐) 

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัยซ่ึงสามารถใช้ประกอบการฝึก (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๑) ดังต่อไปนี ้ 

(1) การปฐมพยาบาล 

(2) การตอ่สู้ป้องกันตัว 

(3) การควบคุมฝูงชน 

(4) การเจรจาต่อรองฯ 

(5) การฝึกยุทธวิธีและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า 

(6) การฝึกยิงปืนทางยทุธวธิี 

(7) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร 

(8) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผูข้ับขี่/ผูโ้ดยสาร 

(9) เครื่องฝกึยิงปืนจ าลองสถานการณ์ 

(10) Mobile eLearning Unit 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถ่ายภมูิทัศน์รอบ  

บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถ่ายที่พักผูเ้ข้ารับการ

ฝกึอบรม กองร้อยต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถ่ายสถานทีป่ระกอบเลีย้ง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถ่ายห้องน้ า 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถ่ายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถ่ายห้องเรียน ซ่ึงมี

จุดเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถ่ายระบบบริการน้ าดื่ม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใช้ห้อง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถ่ายอุปกรณ์

ประกอบการฝึกต่างๆ 
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3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ

หน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรยีน 

 ศษิย์ปัจจุบันและศษิย์เก่า ของ บก.ฝรก. ได้มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ให้แก่ บก.ฝรก. เพื่อเป็นประโยชน์กับผูเ้รียน  

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและรายละเอียดการ

สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 

4. มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรยีนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร 

วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการที่

จ าเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และ

น าสู่การใช้หรอืสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอนจรงิ (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีห้องสมุดไว้บริการผู้เข้าศึกษาอบรมและบุคลากร  โดยมีการ

จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ นอกจากนี้ ยัง

มีแหล่งการเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๔) ดังนี ้ 

(1) ห้องปฏบิัติการทางภาษา มีโปรแกรมการเรียนภาษา เชน่ Tell Me 

More และ Euro Talk  และมีโปรแกรมจัดระบบการเรียนการสอน Sanako 

(2) ห้องจ าลองสถานการณ์สืบสวน  

(3) ห้องฝกึการตอ่สู้ป้องกันตัว  

(4) ห้องฝกึยิงปืนสถานการณ์จ าลอง 

(5) โรงเรือ ส าหรับฝึกยุทธวิธีและช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางน้ า  

(6) ลานฝึกยุทธวิธ ี

(7) สถานีหอสงู 

(8) อาคารฝึกยุทธวิธี 

(9) สนามยงิปืนทางยุทธวิธี 

(10) สนามยิงปืนพก 

(1๑) Facebook ของศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง จะมีการ Upload 

ข้อมูลที่เป็นความรู้ด้านยุทธวิธีอยู่เสมอ สามารถเข้าชมได้จาก https://th-

th.facebook.com/CPTTC/  หรือสามารถเข้าได้จากหน้าเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. 

http://sch.edupol.org/ แล้วคลิกที่ลงิค์หน่วยงาน 

 ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เหล่านี้ในการเรียนการสอนจรงิทั้งสิน้ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและรายละเอียดการ

ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

https://th-th.facebook.com/CPTTC/
https://th-th.facebook.com/CPTTC/
http://sch.edupol.org/
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5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  (๐.๕ คะแนน) และน าผล

การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ย 3.94 จาก ๕ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕.๑) พร้อมการ

สรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

สรุปผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผูศ้กึษาอบรมฯ 

หลักสูตรต่าง ๆ และอาจารย์ 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

รายงานผลการประเมิน

ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้    

 ๒. บก.ฝรก. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากศษิย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นอย่างดี 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มีโอกาสได้ใชแ้หล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมาได้มี

การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว  แตใ่นทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์ 

โน้ตบุ้ค เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้กับหน่วยงาน หรอืชุมชน สังคม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก    บุญศิวนนท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย  จรัสบุญประชา 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โดย

จัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรอืมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการ

ท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก 

 3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

  3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด   

  3.2 ครู หรอืครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชิน้ต่อปี 

 4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม  

  4.1 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์              

กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม 

  4.2 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์                

กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ชิน้ต่อปี 

 5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และ         

น าผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีตอ่ไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 



๘๙ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา 

งบประมาณ หรอืกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการท างานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  

๒. เอกสารหรอืหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรอืภายนอกในการด าเนินงาน

ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

3. รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ 

4. รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจ าปีงบประมาณ 

5. หนังสือรับรองการเป็นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

6. เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เชน่ แบบบันทึกข้อมูลการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 

7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่น าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์    

ไปใช้ประโยชน์ 

8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีตอ่ไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โดยจัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา

บุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการท าวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

 บก.ฝรก.มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการด าเนินงานด้านงานวิจัย 

นวัตกรรม  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการท าวิจัยและนวัตกรรม   

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการประชุม 

2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุน

ภายในหรอืภายนอก 

 มีการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งจากภายใน

และภายนอกหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารการสนับสนุน

งบประมาณ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

    3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของอาจารย์ทั้งหมด   

 อาจารย์ที่มีค าสั่งมาปฏิบัติหน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จ านวน 5 คน ได้แก่ 

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก  บญุศิวนนท์     อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ. 

2. พ.ต.อ.หญิง ศริิพร        ลบล้ าเลิศ       อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ. 

3. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย             จรสับุญประชา อจ.(สบ 4) กอจ.บช.ศ. 

4. พ.ต.ท.หญิง อชิตา        ตาคร ู           อจ.(สบ ๓) กอจ.บช.ศ. 

5. พ.ต.ท.พิสฏิฐ์              พรหมมาก       อจ.(สบ 3) กอจ.บช.ศ. 

 ได้จัดท านวัตกรรม จ านวน ๑ ชิน้  (เอกสารหมายเลข ๓) 

    3.2  ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จ านวน        

ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

 ครู ในต าแหน่ง ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและ

กิจการการฝึกอบรม จ านวน ๑8 คน ได้แก่ 

๑. พ.ต.ต.รัถพร โยเหลำ 

๒. พ.ต.ท.สำกล ศรเีจริญ 

๓. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดำ บุนนำค 

๔. ร.ต.อ.วินัย หัสดีผง 

๕. ร.ต.อ.ทองย้อย ตะพัง 

๖. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หำญแรง 

๗. ร.ต.อ.นิภัทร์เศรษฐ์ จำรียำนุกูล 

๘. ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย 

๙. ด.ต.หญิง พิกุล พรมอุทิศ 

๑๐. ด.ต.ร่มฉัตร อุดมสุข 

๑๑. จ.ส.ต.พิเชษฐ์ ศรสีงวน 

๑๒. ส.ต.อ.ทัศน์พล รุณแสง 

๑๓. ส.ต.อ.จิรวัฒน์ รัตนน์ลิน 

๑๔. ส.ต.อ.อนุสรณ์ ศรบีุญเมอืง 

๑๕. ส.ต.อ.ชิตพล เหล่ำมงคล 

๑๖. ส.ต.อ.เอกพจน์ น  ำใจดี 

เอกสารหมายเลข ๓ 

นวัตกรรมต่างๆ 



๙๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑๗. ส.ต.อ.ยศพล รัตนบันดำล 

๑๘. ส.ต.อ.วัชรินทร์ มนตรี 

 ได้จัดท านวัตกรรม จ านวน ๑ ชิน้ 

4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์กับ

หน่วยงานหรอืชุมชน สังคม  

    4.1 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์

ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม 

    4.2 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไป

ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

 นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นได้น าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ  โดยได้น าไปใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนของ ศฝร.ภ.๒ และ ศฝร.ภ.๗ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารแสดงการน า

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน ์

5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

(๐.๕ คะแนน) และผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ

หน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

  บก.ฝรก.ได้ติดตามประเมินการใชป้ระโยชน์จากนวัตกรรมและได้น าผล

การประเมิน ไปปรับปรงุพฒันาการปฏิบัติงานของหนว่ยศึกษาอบรมในปีตอ่ไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารติดตามการใช้

ประโยชน์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. ครู/อำจำรย์มคีวำมสำมำรถในกำรน ำองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์มำจัดท ำนวัตกรรมเพื่อ

ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรต่ำงๆ 

 ๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึน้เป็นประโยชน์และเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ   ท าให้การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บก.ฝรก.มีจ านวนบุคลากรที่เป็นครูและอาจารย์นอ้ยมาก เมื่อเทยีบกับจ านวนหลกัสูตรและ

ภาระงานท าใหม้ีเวลาจ ากัดในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมหรอืจัดท างานวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ที่ 12  งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่   

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก  บุญศิวนนท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ท.พิสิฎฐ์  พรหมมาก 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

         มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเป็นประเด็นส าคัญ มีการสืบค้นที่ซับซ้อน     

มาจัดท าเป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัติน าไปเป็นกรณีตัวอย่างในการ

แก้ปัญหา อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อหน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัย 5 บท และผ่านการประเมินรับรอง           

โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ชิ้น : 2 คะแนน น าไปใช้ : 3 คะแนน โดยแบ่งเป็น 

หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง 1 คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ 2 คะแนน)  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 12 ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ 11 ได้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ที่ฉบับสมบูรณ์ 

 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน 

 ๓. เอกสารหรอืหลักฐานรับรองการใชป้ระโยชน์จากหน่วยงานที่น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ จ านวน ๑ ชิ้น  

ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๓ คน และงานวิจัยนี้ได้น าไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนของ บก.ฝรก.และหน่วยศกึษาอบรมอื่นในสังกัด ตร. 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยทีม่าจาก

สถานการณ์จรงิในพืน้ที่ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 บก.ฝรก.มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน ชุมชน ในบริเวณรอบ บก.ฝรก. จึงได้รับความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เสมอมา 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 การท างานวิจัยเพื่อให้มีผลในการแก้ปัญหาอาจต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่า  ๑ ปี จึงจะ

สามารถสรุปได้วา่งานวิจัยนั้นสามารถแก้ปัญหาได้จริง และต้องใช้งบประมาณค่อนขา้งมาก 



๙๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 13  การบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. ร.ต.อ.สุชาติ  ทวีพงษ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.สุชาติ  ทวีพงษ ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

    1. หน่วยศึกษาอบรมก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการน าศาสตรพ์ระราชามาประยุกต์ใช ้ 

    2. จัดท าแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม 

(๐.๕ คะแนน) และด าเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่ก าหนด         

โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 

  3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ น าไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 

  4. ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 

   5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 

(๐.๕ คะแนน) 

    6. น าผลการด าเนินการบริการวิชาการหรอืวิชาชีพ เสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) 

พร้อมให้ขอ้เสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรอืหลักฐานการก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อส ารวจความต้องการของ

ชุมชน สังคม น ามาพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช ้

 ๒. แผนงานหรอืโครงการบริการวิชาการหรอืวิชาชีพ โดยผู้เรยีนและชุมชนมีสว่นร่วม 

 ๓. เอกสารหรอืหลักฐานการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน เช่น คุณภาพชีวิต

ของชุมชนดีขึ้น รายได้เพิ่มขึน้ สารเสพติดในพืน้ที่ลดลง ฯลฯ 

 ๖. เอกสารหรอืหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน

หรอืองค์กรเป้าหมาย 

 ๘. เอกสารหรอืหลักฐานการน าผลการด าเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อพิจารณา พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.ได้ก าหนดชุมชนต ารวจกลาง และศาลายา เพื่อส ารวจความ

ต้องการของชุมชน (ใช้แบบสอบถามออนไลน์) เพื่อน ามาพัฒนาเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน โดยการน าศาสตรพ์ระราชามาประยุกต์ใช้ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการก าหนดชุมชนฯ 

2. จัดท าโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม และ

ด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ก าหนด โดยมีการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

โครงการบริการวิชาการ 

3. ตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ น าไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

ศาลายา 

เอกสารหมายเลข ๓ 

การตรวจสอบและประเมิน

โครงการฯ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  เอกสารหมายเลข ๔ 

การพัฒนาตนเองของชุมชน 

5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรอื

องค์กรเป้าหมาย  

เอกสารหมายเลข ๕ 

การสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 

6. น าผลการด าเนินการบริการวิชาการหรอืวิชาชีพ เสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 

พร้อมให้ขอ้เสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  

เอกสารหมายเลข ๖ 

รายงานผลการประเมิน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๓.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. หน่วยงำนเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำร

พัฒนำชุมชนและด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ได้เป็นอย่ำงดี  

๒. สำมำรถให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพด้ำนกิจกำรต ำรวจส ำหรับหน่วยงำนภำยนอกได้

อย่ำงเหมำะสม  รวมทั งเป็นเป็นศูนย์กลำงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำงๆ ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์  นนัทะวงศ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์  นนัทะวงศ ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

         1. จัดท าแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 

         2. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

         3. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

         4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศลิปะและวัฒนธรรมในปีตอ่ไป (๐.๕ คะแนน) 

         5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

          6. น าผลการด าเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชา     

เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมน าข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    

โดยก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ          

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานและ

โครงการด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศลิปะและวัฒนธรรมในปีตอ่ไป 

 ๕. เอกสารหรอืหลักฐานการเผยแพร่แผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชน 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม เสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดท าแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและ

โครงการ (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ได้จัดท าโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นการ

สนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และมีการก าหนดตัวชี้วัด

ความส าเร็จ (KPI) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการส่งเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖3 

2. ก ากับติดตามให้มกีารด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีบุคลากรก ากับติดตามใหม้ีการด าเนินการตามโครงการ  

เอกสารหมายเลข ๒  

การก ากับติดตาม 

การด าเนินงาน 

3. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านท านุ

บ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการตดิตามประเมินผลการ

ด าเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) โดยเป็นการประเมินความส าเร็จตาม

ตัวชี้วัดของโครงการฯ 

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนฯ 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปี

ต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 หลังจากติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการแล้วท าการสรุปผล  

เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔  

แผนการส่งเสริมศลิปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 

5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

 มีการเผยแพร่ผลการด าเนินการตามโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕  

การเผยแพร่โครงการฯ 

6. น าผลการด าเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมน าข้อเสนอแนะไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการรายงานผลการด าเนินโครงการเสนอผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา

พร้อมน าข้อเสนอแนะไปพฒันาปรับปรุงต่อไป (เอกสารหมายเลข ๖)   

เอกสารหมายเลข ๖  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ด าเนินการตามแผนฯ  

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรต ารวจเป็น

จ านวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และคุณภาพ

ชีวติที่ด ี
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ตัวบ่งชี้ที่ 15   การน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทิม 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หน่วยศึกษาอบรมมีการน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ            

(พ.ศ.2560 - 2579) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์น าไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 

        2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

เป็นส าคัญ 

       3. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประเมินและปรับปรุง 

เพื่อให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น 

       4. ก ากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุเป้าหมายตาม

เกณฑ์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด            

ในแผนยุทธศาสตรก์ารศกึษาทั้งหมด) 

       5. รายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ        

(พ.ศ.2560 - 2579) โดยน าตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ไปวางแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ซ่ึงก าหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 

 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน์   

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 

 ๓. เอกสารหรอืหลักฐานการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานการก ากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชีว้ัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

การศกึษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.น าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.

2560 - 2579) โดยน าตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์ ไปวางแผน

ปฏิบัติงานประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนดกิจกรรมและ

งบประมาณอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑  

การน าแผนยุทธศาสตร์

การศึกษาไปวางแผน

ปฏิบัตงิานประจ าปี 

2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัตงิานเป็นส าคัญ (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒  

การจัดสรรงบประมาณ 

3. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการ

ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการด าเนินงานดีขึ้น (เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓  

การก ากับติดตามการ

ด าเนินงาน 

4. ก ากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชีว้ัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้

บรรลุเป้าหมายตามเกณฑท์ี่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด (ผลการประเมิน

บรรลุ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด) 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การรายงานแผนปฏิบัติงาน

ประจ าป ี
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. รายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕  

การรายงานผลการ

ด าเนินงานฯ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาอย่างครบถ้วน  ซ่ึงสอดคล้องกับ

นโยบายของ ตร. ที่ต้องการให้ยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนด้ำน

กำรศึกษำอบรม พร้อมทั งจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรรองรับ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์หลัก ๔ ด้ำน คือ 

สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  สร้ำงคุณค่ำของหน่วยงำน

ด้ำนกำรศึกษำส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  กำรสร้ำงเครือข่ำยหรือกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเครือข่ำย 

และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนำกำรศกึษำของต ำรวจ   
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ตัวบ่งชี้ที่ 16  การบรหิารความเสี่ยง  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.หญิง สุนีรักษ์    นันทะวงศ ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ปัญญ    จันทรสุขโข 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มีค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม  

        2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดล าดับความเสี่ยง  

        3. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) 

โดยก าหนดกิจกรรมหรอืมาตรการเพื่อควบคุมหรอืลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)  

        4. ก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง     

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

        5. สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง 

จากเดิม และน าผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และน า

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

ศึกษาอบรม เป็นประธาน และผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก เป็นกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียด

การท างานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่

ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 
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 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

ของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความ

สูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือ

ปัจจัย    ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจใชก้รอบแนวคิดในเรื่องที่เก่ียวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง 

 4. เอกสารหรอืหลักฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการ

เพื่อควบคุมหรอืลดความเสี่ยง 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหารความเสี่ ยงของ  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 

 6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการด าเนินการความเสี่ยง โดยอย่างน้อยมี ๑ กิจกรรม 

ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการน าผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมพิจารณา 

และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม 

 บก.ฝรก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน แตง่ตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อด าเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง 

โดยมี ผบก.ฝรก.เป็นประธานคณะท างาน  มี ผกก., รอง ผกก., และ สว.ในแต่

ละ กก. เป็นคณะท างาน โดยมี สว.ฝอ.(งานยุทธศาสตร์ แผนงาน และ

งบประมาณ เป็นเลขานุการ (เอกสารหมายเลข ๑)  

เอกสารหมายเลข ๑ 

ค าสั่งแต่งตั้ งคณะท างาน

ย่อยของ  บก.ฝรก.  เพื่ อ

ด าเนินการเรื่องการบริหาร

ความเสี่ยง 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยง

ภายนอก โดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุ

โอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดล าดับความเสี่ยง 

           บก.ฝรก.ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายรัฐบาล  ตร. และ

หน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ.  โดย บช.ศ. ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการ

บริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖3 ให้แต่ละหน่วยในสังกัด เพื่อให้ด าเนินการได้

ถูกต้องชัดเจน ตรงเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ได้มีการ

ประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไว้ 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังนี้ 

         1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) การเบิกจา่ยงบประมาณ  

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป 

ตามแผน  

2. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR) 

  ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการปฏิบัติใหม่ ๆ 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : OR) ในส่วนของ

การจัดการฝึกอบรม 

- ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง มีดังนี้ 

๑) การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 

๒) ไม่มีอาจารย์/วิทยากรประจ าหน่วย 

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ส่งคนมาอบรมหรือส่งมาไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับ       

การจัดสรร  

 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และได้จัดล าดับ

ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ โดยความเสี่ยงด้านโครงการปฏิรูประบบงาน

ต ารวจ ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่หน่วยฝึกอบรม บก.ฝรก. (ศาลายา)                

เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องเรื่องการบริหารความเสี่ยง    

ของ ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของ ตร. 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เอกสารการด าเนิน 

การบริหารความเสี่ยง  

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

รายงานการประชุม 

คณะท างานย่อย 

เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปี ๒๕๖3 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ 2 ไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

(0.5 คะแนน) โดยก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลด

ความเสี่ยง (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก. ได้น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  

โดยได้ก าหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๓.๑ บก.ฝรก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง เป็นต้น  

 ๓.2 มีการด าเนินกิจกรรม ติดตามเร่งรัด และก าหนดมาตรการทางวินัย  

         3.3 รายงานผลการเบิกจ่ายของ บก.ฝรก. เพื่อเป็นการเร่งรัดการ

เบิกจา่ยให้ได้ตามเป้าหมาย 

เอกสารหมายเลข ๓ 

๓.๑ ค าสั่งแตง่ตั้ง

คณะกรรมการตา่งๆ 

3.2 รายงานผลการเบิกจา่ย  

 

 

๔. ก ากับติดตาม การด าเ นินงานในการบริหารความเสี่ยง โดย

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 มีการก ากับติดตามการด าเนินการ โดยให้รายงานผลการด าเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน 

และ ๑๒ เดือน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม

ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบริหารความเสี่ยง

ของ บก.ฝรก.  

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ด า เนินการตามแนวทาง

ปฏิบัติ ฯ การบริหารความ

เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖3 

๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และน าผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้า

หน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (0.5 คะแนน) และน าข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงความเสี่ยงในปีถัดไป 

     มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยง  และผลของการด าเนินการท าให้มี

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม  มีการน าผลความเสี่ยงเสนอ ผบก.ฝรก.เพื่อพิจารณา

และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีตอ่ไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม  

บก.ฝรก.เรื่องการบริหาร

ความเสี่ยง ป ี๒๕๖3 

- แผนบริหารความเสี่ยง  

ปี ๒๕๖4 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง   

๒. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีภาระงาน         

ในหน้าที่ตอ่คนเกินก าลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 การจัดการความรู้  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.อภิสทิธิ์  วสุนันท ์

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.สุชาติ  ทวีพงษ ์

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี   :   กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หน่วยศกึษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 

1 เรื่องต่อปี 

         2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้

ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

          3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และ

น ามาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน) 

          4. น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และน าไปสู่การปรับปรุง 

และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

          5. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

(๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ 

เช่น แนวทางในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผดิชอบ เป็นต้น 

 2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย            

๑ เรื่อง เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น 
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 3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ 

ของ ก.พ.ร. 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดเป็น

หมวดหมู่ 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและ

น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  

 6. เอกสารหรอืหลักฐานการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ 

อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

 7. เอกสารหรอืหลักฐานการเผยแพร่ให้บุคคลในหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี 

 บก.ฝรก.มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

ซ่ึงได้ระบุแนวทางการด าเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้

จัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ เรื่อง “ระดับการใช้ก าลัง 

USE OF FORCE” ซ่ึงเป็นกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในหน่วย ซึ่งกระจัด

กระจำยอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสำร มำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน

สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั งปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ

จัดการความรู้  

2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการ

จัดเก็บองค์ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 มีการด าเนินการประชุมวางแผนเพื่อด าเนินการจัดการความรู้อย่าง         

เป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ ก.พ.ร. (เอสกสารหมายเลข ๒)

ดังนี ้ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

กระบวนการจัดเก็บ 

องค์ความรู้  
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๑. การบ่งช้ีความรู้ มีพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของหน่วย 

และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจ าเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง 

อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ มีการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา

ความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า ก าจัดความรู้ที่ใชไ้ม่ได้แลว้ 

 ๓. การจัดความรู้ ให้ เป็นระบบ  เป็นการวางโครงสร้างความรู้          

เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้

เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนือ้หาให้สมบูรณ์ 

 ๕. การเข้าถึงความรู้ ท าให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย

และสะดวก โดยการให้สแกน QR Code  

 ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดท าเป็นเอกสาร และถ่ายทอด

ความรู้ 

 ๗. เกิดการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ น าความรู้ไปใช้ เกิดการ

เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 

3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ 

(๐.๕ คะแนน) และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน) 

 คณะกรรมการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าความรู้มา

จัดเป็นหมวดหมู่ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  

4. น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) 

และน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้ในการสอน

ยุทธวิธีหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. เพื่อน าผลการเรียนรู้ที่ได้มาพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการฝึกในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การทดลองใช้ความรู้  

5. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ 

อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน

น าไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน) 

 น าความรู้ที่ ได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นเอกสาร และวีดิทัศน์             

และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารความรู้และ 

การเผยแพร่ความรู้  
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.เป็นหน่วยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  จงึท าให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กร ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรอืเอกสารมาพัฒนาได้ ทั้งในส่วนความรู้ที่ฝังอยู่ในคนที่ได้

จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  และความรู้ที่ชัดแจ้งที่เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ 

โดยการจัดท าเป็นรูปเล่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18  การพัฒนาบุคลากร  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธธ์ิดา  สวมมงกุฎ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ร.ต.อ.หญิง รมย์ธีรา  แซ่โง่ว 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

         1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และน า

ข้อมูลจากการส ารวจไปวิเคราะห์รว่มกับบทบาทหน้าที่และต าแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน) 

          ๒. น าผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

          ๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจาก

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ

บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

          ๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา               

ไม่นอ้ยกว่า 6 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

          ๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา               

น าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการด าเนินงานดียิ่งขึ้น                  

(๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

เช่น แบบส ารวจ แบบบันทึก เป็นต้น และผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล 
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 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการน าข้อมูลการส ารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ และ

ต าแหน่งงาน พร้อมสรุปผลเพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

 -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ             

ลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากร

ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต ่๖ เดือนขึ้นไป 

 -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม                  

ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับ

การพัฒนา ไม่นอ้ยกว่า ๖ ช่ัวโมงต่อคนต่อป ี

 -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม      

ที่บุคลากรหน่วยศกึษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้

ต้องได้รับการพัฒนา ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ ช่ัวโมงต่อคนต่อปี  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์การด าเนินการ พร้อมน า

ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา

ปรับปรุงในปีตอ่ไป 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

(0.5 คะแนน) และน าข้อมูลจากการส ารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาท

หน้าที่และต าแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก .ได้ส า รวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร            

(Training Need) ในหน่วย และน าข้อมูลที่ได้รับจากการส ารวจไปวิเคราะห์

ร่วมกับบทบาทหน้าที่และต าแหน่งงานมาสรุปผลขั้นต้นเพื่อเป็นข้อมูลในกำร

พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร และเพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำ

ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรพัฒนำระบบบริหำรควำมรู้        

ในองค์กร (เอกสำรหมำยเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบส ารวจความต้องการ 

ในการพัฒนาบุคลากร  
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. น าผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

 น าผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)           

เพื่อเป็นกรอบแนวทำงเพื่อพัฒนำตนเองในด้ำนควำมรู้ ทักษะ สมรรถนะ จำกจุดที่อยู่ 

ไปสู่จุดที่ต้องกำรอย่ำงต่อเนื่อง และเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ

องค์กร เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ขีดควำมสำมำรถปฏิบัติงำนในปัจจุบันให้มี

ประสิทธิภำพสูงขึ น เป็นกำรพัฒนำจุดอ่อน (weakness) และสร้ำงจุดแข็ง (Strength) 

ให้มีมำกขึ น พร้อมน ำไปประยุกต์ใช้ในงำน ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ น  

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบส ารวจความต้องการ 

ในการพัฒนาบุคลากร  

๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือ

วิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.

ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษา

อบรม 

 จ ำนวนบุคลำกรของ บก.ฝรก. มีทั งสิ น ๑๔๕ คน (เอกสำรหมำยเลข ๓.๑) 

ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกำรฝึก ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปี 

จ ำนวน ๑๓๒ คน (เอกสำรหมำยเลข ๓.๒) คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๐๓ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายชื่อบุคลากร 

ในสังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๒   

สรุปผลและรายละเอียดการ

ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรม

นอกเหนอืจากการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร

ทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

 จ ำนวนบุคลำกรของ บก.ฝรก. มีทั งสิ น ๑๔๕ คน (เอกสำรหมำยเลข ๔.๑) 

ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและกำรฝึก ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปี 

จ ำนวน ๑๓๒ คน (เอกสำรหมำยเลข ๔.๒) คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๐๓ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชรีายชื่อบุคลากร 

ในสังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

สรุปผลและรายละเอียด 

การส่งบุคลากรเข้ารับ 

การอบรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ (๐.๕ คะแนน) 

และพิจารณา  น าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และ

ปรับปรุงเพื่อให้ผลการด าเนินงานดียิ่งข้ึน (๐.๕ คะแนน) 

 มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลจากการด าเนินการ และพิจารณา  

น าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏบิัติงานมาวเิคราะห์และปรับปรงุเพื่อให้ผลการ

ด าเนินงานดียิง่ขึน้ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานผลการด าเนินงาน  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

 ๑. ผูบ้ริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซ่ึงส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 19  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธธ์ิดา    สวมมงกุฎ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ด.ต.หญิง สุพัณนิดา    แสนท้าว 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ ์

 

ประเด็นการพิจารณา 

       1. ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศนใ์นการบริหารหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยศกึษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์

เชิงประจักษ์  

        3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการท างาน และ    

มีคุณภาพชวีิตดีขึน้ (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข) ไม่นอ้ยกวา่ 4.45 ขึน้ไป (จากคะแนนเต็ม 7)  

       4. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน) 

 5. น าข้อสั่งการของผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยศกึษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรอืหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารหนว่ยศกึษาอบรมของผู้บริหารสูงสุด 

 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ 

 ๓. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ่องค์กร 
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 ๕. เอกสารหรอืหลักฐานการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ๖. เอกสารหรอืหลักฐานการน าข้อสั่งการของผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง

และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วย

ศกึษาอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารแสดงความ 

มีวสิัยทัศนข์องผูบ้ริหาร 

๒. ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน 

และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารแสดงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลของ

ผูบ้ริหาร 

3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการ

ท างานและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ

องค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 4.45 ขึ้นไป 

(จากคะแนนเต็ม 7) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินความผูกพัน 

ของบุคลากร 

4. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น และเสนอผูบ้ริหารสูงสุด

ของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารการสรุปผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะ 

5. น าข้อสัง่การของผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยศกึษาอบรมไปปรบัปรงุและพัฒนา

หน่วยศกึษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๕ 

การน าข้อสั่งการของผูบ้ริหาร

ไปพัฒนาปรับปรงุ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ผูบ้ริหารมีวสิัยทัศนแ์ละบรหิารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล 

๒. บุคลากรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพงึพอใจต่อการท างานและมีคุณภาพชวีิตดีขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน ์ ณัฐไตรสิทธิ์ 

2. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรทีองสุข 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรทีองสุข 

2. ร.ต.อ.เอกราช  เทศรติ 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ

การศกึษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน) 

        2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาประจ าปี (0.5 คะแนน) 

        3. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และน าผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

กว่าเดิม (0.5 คะแนน) 

        4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  

        5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 

 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศกึษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการก ากับติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาประจ าปี 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมออกแบบ

การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานการน าผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนา 

 ๕. เอกสารหรอืหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

 ๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมา 

และการน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา โครงการหรอืกิจกรรม เป็นต้น 

 

ผลการด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ         

มีกำรแต่งตั งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ ์แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก 

และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีกำรก ำหนดนโยบำย

ประกันคุณภาพการศกึษาของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ให้สอดรับกับ

นโยบายของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๓)   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

ค ำสั่งแต่งตั งคณะกรรมกำร

ประกันคุณภำพกำรศกึษำ

ภำยใน 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

นโยบำยกำรประกัน

คุณภำพของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

นโยบำยกำรประกัน

คุณภำพของ ตร. 



๑๒๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี (0.5 คะแนน) 

 มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากับติดตามการ

ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  โดยการน าผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แผนพัฒนำคุณภำพ

กำรศกึษำ 

3. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการ

ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และน าผลลัพธ์

ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม (0.5 คะแนน) 

 ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการก าหนดเป้าหมายใน

การด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายนั้น และน าผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น

กว่าเดิม 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสำรแสดงกำรก ำหนด

เป้ำหมำยในกำรด ำเนินกำร 

4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๔) 

ด าเนินการควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพ 

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการด าเนินงานในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลา         

ที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) จัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ของทุกปี (เอกสารหมายเลข ๕) 

โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้มาจัดท าเล่มรายงานการ

ประเมินตนเอง  และมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านงานประกัน

คุณภาพ  โดยจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา  

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานการประเมินตนเอง

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ภายใน ที่หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

ตลอดจนน าไปเผยแพร่ให้หน่วยอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้อัพโหลด

ไว้ในเว็บไซตข์องหน่วย 

 

๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่ำนมำ 

(เอกำสำรหมำยเลข ๖) อยู่ในระดับดี และมีกำรน ำผลกำรประเมินพร้อม

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำ ดังนี  

 ๑. น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

และผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการ

ด าเนินงาน เพื่อพัฒนาผลการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 ๒. ครู อาจารย์ท าแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนครบทุกวิชาและ

ทุกหลักสูตรที่ตนเองสอน 

 ๓. มีการส ารวจข้อมูลส่วนบุคคลของ นสต. โดยใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์ ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป วุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ 

ประวัติการแพ้ยา/อาหาร บุคคลที่สามารถติดตอ่ได้ในเวลาฉุกเฉิน เป็นต้น 

 ๔. มีการเผยแพร่นวัตกรรมสื่อการสอน ในเรื่องของการเรียนรู้         

ในสถานการณ์เสมือนจริงไปศูนย์ฝึกอบรมอื่นใน ตร. ตลอดจนมีการน ามาใช้

สอนผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก. 

 ๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ปัญหา

ข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน และน าผลการประเมิน

รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผบก.ฝรก. ในฐานะผู้บริหารของ

หน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาไป

พัฒนาปรับปรุงแผนและการวิเคราะห์ความเสี่ยงในคราวต่อไป 

 

เอกสารหมายเลข ๖ 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจาก สศป. 
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 ๖. จัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลห้องสมุดให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่

บุคลากรในหน่วยและผู้ศึกษาอบรม ตลอดจนด าเนินการ ๕ ส ในห้องสมุด 

เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และท าให้บรรยากาศในห้องดีขึ้น 

 ๗. เพิ่มรายละเอียดของกิจกรรมในแผนการด าเนินงานด้านระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 ๘. ฝา่ยปกครองและกิจการการฝึกอบรมมีการจ าแนกรายการอุปกรณ์

เครื่องช่วยฝกึและลงทะเบียนควบคุมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการจัดท าบัญชี

การขอยืม ขอใช้ อุปกรณ์ครื่องช่วยฝึกทุกประเภทและลงลายมือผู้ขอยืม ขอใช้ 

และผูอ้นุญาตอย่างเป็นระบบ 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำ และให้ควำมร่วมมอืในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี 

๒. กองบังคับกำรฝึกอบรมต ำรวจกลำงมีระบบและกลไกในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพที่

ชัดเจน  และถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรปฏิบัติงำนปกติ 

  

 

 

 

 

 

 

 


